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Läs mer:
Tomtepromenad
och luciakröning
i Länghem

Händer under
december och
januari i din
församling

Verklighetens
jular kan vara
långt ifrån en
julsaga

Traditionsenlig tomtepromenad
och luciakröning i Länghem
Ibland påstås det att han kommer genom skorstenen. Andra gånger att han kommer
farande i en släde bakom en ren. Inget av detta stämmer i Länghem.
Där tar sig tomten traditionsenligt en promenad genom samhället, på samma dag
som lucia också kröns i kyrkan.

Tomtepromenaden i Länghem har blivit en traditon och är ett samarrangemang mellan föreningar på orten. Tony Gabrielsson,
Svenska kyrkan, Per Andersson, Länghems IF, Gunhild Engström, Hembygdsföreningen och Janne Erlandsson Länghems IF är några av
eldsjälarna bakom tomtepromenaden. Tomtepromenaden den 7 december med start mellan kl 15.30-17.30, sedan musik i kyrkan
med Luciakröning kl 18.00. Mötesplats Prästgården har öppet caféet kl. 14-18.

Det blev succé direkt när Tomtepromenaden arrangerades i Länghem för första gången år 2005. Sedan
dess har den gått av stapeln varje jul. I år är det 15:e
gången den arrangeras.
Då, i begynnelsen 2005 var en tomtepromenad, med
tomtar, ljus och diverse kringaktiviteter en ganska ny
begivenhet och rönte motsvarande uppskattning.
Idén till tomtepromenaden föddes i Länghems IF sedan
en medlem, Tommy Persson, besökt en liknande tomtepromenad i Älvsered.
- Tanken var att bygga en tomtepromenad kring elljusspåret, berättar Tony Gabrielsson och Janne
Erlandsson från Länghems IF.
Små rödvita tomtestugor snickrades ihop och
placerades utmed spåret och försågs med tomtar och

ljus och andra dekorationer som hör julen till.
Lampor hängdes i träden, marschaller och eldar lyste
upp i decembermörkret, med mera, med mera.
- Utmed spåret ställde vi upp marknadsstånd som
vi pyntade och dekorerade och sedan överlät till de
föreningar som ville vara med, att presentera sig själva,
ha lotterier, försäljning, eller göra vad de ville i stånden,
berättar Janne Erlandsson.
Många föreningar nappade på erbjudandet att delta
i tomtepromenaden, som arrangerades som en tipspromenad som Länghemsborna kunde köpa startkort till
och på så sätt stödja arrangemanget.
Men det primära syftet med tomtepromenaden var
ändå inte att stödja ortens föreningar.
- Framför allt var det glädjen att göra något till-

säger Gunhild Engström.
sammans i Länghem. Affärerna försvann undan för
Hur ser ni på framtiden för tomtepromenaden, har
undan, det fanns inga skyltfönster som pyntades inför
den kommit för att stanna och bli en tradition?
jul. Tomtepromenaden var något helt nytt, säger Tony
- Det är jag helt övertygad om, säger Janne Erlandsson.
Gabrielsson och Janne Erlandsson.
- Men det har gått neråt, säger Tony Gabrielsson och
Och engagemanget lönade sig. Uppslutningen blev
syftar på publiktillströmningen.
över förväntan.
Men de har ytterligare ett ess i rockärmen för att
- Det kom så mycket folk att vi blev chockade. Folk
locka Länghemsborna och andra ut ur stugorna,
från alla håll, ända ner från Skåne. Vi hade inte alls
nämligen luciakröningen.
räknat med det och fick åka och köpa mera korv,
Luciafirandet har en mycket lång tradition i Länghem
skrattar Tony och berättar att tomtepromenaden i
och sedan ett antal åt tillbaka ingår också luciaLänghem faktiskt blivit lite som en hemvändardag.
kröningen i kyrkan som en del av och avslutning på
- Många barn som vuxit upp här i Länghem återvänder
tomtepromenaden.
hit med sina familjer för att vara med på tomteDet är eleverna i nionde klass som inbjuds att delta i
promenaden.
luciatåget och Lucia och hennes tärnor röstas fram av
Men tomtepromenaden fick snart lämna elljusspåret.
Länghemsborna. En luciakommitté finns som står bakom
Redan andra året flyttades den ner till samhället.
arrangemanget och hur stort luciatåget blir, avgörs av
- Andra året var en katastrof. Det var plusgrader och
intresset bland niorna att vara
ösregn. Vi körde mängder av bark
med.
till elljusspåret och slet något
Precis som på flera andra platser
fruktansvärt. Men det var blött
dalar intresset för att medverka.
och gyttjigt och till slut förstod vi
- I år har vi bara fyra deltagare
att det gick inte att vara där.
i luciatåget. Hur många som
Vi var tvungna att flytta ner
kommer till kyrkan på kröningen,
promenaden till samhället, tyvärr.
beror lite på hur många som
Men förändringen blev till det
ingår i luciaföljet, säger Gunhild
bättre, tycker Tony Gabrielsson
Engström.
och Janne Erlandsson.
Vad lockar ni med i år? Vad
- Många var väldigt nöjda med
har Länghemsborna att se fram
att vi flyttade ner promenaden till
emot under årets tomtepromsamhället, instämmer
enad?
Gunhild Engström från
Nja, säger Janne Erlandsson. Det
Hembygdsföreningen.
vill han inte tipsa om.
- Barnen var ju lyriska när vi
- Vi får se… Den som kommer få
hade tomtepromenaden i skogen
se,
skrattar han lite finurligt.
där ljus och eldar glimmade i
”Premiär för tomtepromenad i Länghem” skrev STT,
Vad tycker ni, är det viktigt för
mörkret. Men framför allt fick vi
Svenljunga &Tranemo tidningar, inför den första promenaden
2005. Janne Erlandsson har sparat tidningen där han och
en liten ort som Länghem att ha
en ny kundkrets. Nu kunde alla,
Tony
Gabrielsson
var
med
på
bild
inför
den
första
promenanågot jippo, någon festlighet, att
både unga och gamla vara med på
den. Allt sedan dess har de behållit engagemanget för
erbjuda folk att samlas kring?
promenaden.
Tomtepromenaden, i år är det 15:e gången.
- Ja, det är jätteviktigt. För alla
Numera går tomtepromenaden i
som kommer in nya i samhället
en slinga runt om i samhället med
är det viktigt att delta för att lära känna folk. Sedan är
start och mål vid skolan.
det också viktigt för föreningarna att delta och visa vad
Även om idén till tomtepromenaden föddes i idrottssom finns i samhället, att här händer det något, säger
föreningen, blev den ganska snart ett samarrangemang
Tony och Janne.
mellan olika föreningar i Länghem. Idag är det ett
Ni har deltagit och arrangerat tomtepromenaden i
samarrangemang mellan Röda korset, hembygdsmånga år. Vad tycker ni personligen har varit roligast?
föreningen, byalaget, idrottsföreningen, scouterna,
- Det är när man ser glada barn med stora ögon som blir
ridklubben, basketföreningen och Svenska kyrkan.
förvånade och överraskade, säger Janne Erlandsson.
- Hur har tomteparaden utvecklats genom åren?
- Att det händer något i samhället som skapar
- Innehållet har ju varierat under åren. Något år hade
gemenskap, säger Gunhild Engström.
vi inbjudna musiker som spelade julmusik vid olika
- Att det arbete som vi lagt ner, långsiktigt, har gett så
stationer. Vi har haft tomtebesök, dans kring granen,
mycket att vi hållit på 15 gånger, säger Tony
chokladhjul, korvgrillning, glögg och mycket annat.
Gabrielsson.
En skillnad idag jämfört med 2005 då tomteOch den 7 december kommer tomten och Lucia igen till
promenaden hade premiär, är att utbudet av dylika
Länghem, precis som traditionen bjuder. Det är bara att
julevenemang ökat kraftigt. Då var tomtepromenaden
vänta tills dess.
något nytt, idag vimlar det av olika arrangemang och
konkurrensen om besökarna är stor, även i Kind.
Text och bild: Eva-Christina Wiel-Hagberg
- Jul på Torpa finns ju till exempel alldeles här i närheten,

Verklighetens jular kan vara långt ifrån en julsaga
Ryms barnets kärlek till oss i julens traditioner och i
den magiska julsagan med knarrande snö, gnistrande
stjärnor och tindrande barnaögon?
Verklighetens jular kan vara långt ifrån denna magiska
julsaga. De kan vara gråslaskiga, stressiga och mycket
tröttsamma. När julmaten är uppäten, ljusen
nedbrunna och de gråslaskiga paketen öppnade, så är veckor av förväntan över.
Vi kan känna oss trötta och hittar ingen
plats där vi kan vila. Inget blev kanske
som vi hade tänkt oss och inte heller
för Maria och Josef tycktes det bli så.
Det fanns ingen plats när undret skulle
ske. För under går inte att planera in utan
kommer i det som är. Mitt i det brusande
livet och vi får be om mod om att vara öppna
för den verklighet vi inte alltid kan se.
Mina vänner glöm aldrig att vi lever ALLA under samma
himmel och har samma rättigheter. Årets julinsamling
lyfter varje flickas rätt att kunna påverka sin framtid
med allt det innebär. Vilken framtid fick du och vilken
framtid vill du lämna vidare till de dina?
Önskan om en kommande fridfull jul önskar jag er!
Patric Cerny, kyrkoherde

JULINSAMLINGEN 2019
Mer än…
780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa.
2/3 av dem är flickor och kvinnor.
30 000 flickor, under arton år blir bortgifta
10 000 flickor könsstympas
…varje dag.

Miljontals flickor i världen lever under
förtyck och utsätts för hot, våld och
övergrepp – bara för att de är flickor.
Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och normer ger flickor sämre
förutsättningar för ett värdigt liv.
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära
insatser och projekt över hela världen
för att stärka flickor och kvinnors rätt till
god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.
I julinsamlingen – som startar vid första advent och
pågår till trettondag jul – kan du vara med i kampen för
varje flickas rätt att kunna påverka sin framtid. Alla ska
ha rätt att själv få välja med vem de vill leva sitt liv. Alla
äger rätten att bestämma över sin egen kropp.
Vi lever alla under samma himmel och har samma
rättigheter.
Swisha din julgåva till 900 1223. Tack!

INFORMATION FRÅN
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
Kyrkogården - Ett rum att minnas
Våra begravningsplatser är smyckade med påminnelse om att vilans
tid är inne.
Årets aktiviteter och växtperiod är till ända, men det öppnar för nya
möjligheter: Rum att minnas, många gånger med plats för stillhet och
eftertanke, ett utrymme för sorg och saknad, där ljusen tänds med
hoppets låga. Ljus för värme, närhet och kärlek påminner om Han
som säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte
vandra i mörkret utan ha Livets ljus ”.
/Jörgen Åkesson Utvecklingsledare för begravningsverksamheten
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